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      Čau školáci, 
      po dvouměsíčním odpočinku jsme zpátky ve svých lavicích a všichni jsme si pořádně odpočinuli. 

Přinášíme vám porci novinek, zábavy a informací ze školy i mimo ni. V tomto čísle se také částečně 

ohlédneme  na události minulého školního roku, které minulé číslo časopisu již nemohlo pojmout.  

Již v úvodu vás upozorňujeme na novou rubriku-zpestření našeho časopisu – INZERÁTY, která se 

může stát pravidelnou náplní časopisu. Doufáme, že si informace uložíte nejen pod lavici, ale také 

do svých mozkoven.                                                                                                                     -nj-,-šb-                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODZIM  
Klára Václavíková 

 

Ježci nosí jablíčka, 
ať se jim plní špížička. 

Starý ježek brouká, 

že mu za krk fouká. 

 

Kočkám houstne zimní srst, 

mám podzimní mlhy plnou 

hrst. 

Kočky mhouří očka v teple, 

vítr je jen sem tam lekne. 

 

Vítr pěkně fouká, 

dráček vzhůru stoupá. 

Holky, kluci, pojďte taky  

s Klárkou pouštět draky. 

 
                        Kl. Václavíková IV. třída. 

 

   Pohádka o mechanickém broučkovi 

Byl jednou jeden mechanický brouček a ten měl rád 

jednu holku, ale ona ho ráda neměla. Vždy když jí 

donesl květinu, vzala ji, ale pak rozmýšlela: „Mám ji 

vzít, nebo nemám“, rozmyslela se  a stejně mu ji 

vrátila a zabouchla dveře. Tak čas plynul. Jednoho 

dne si  holka dala sázku se svým bratrem, že do 

týdne najde kluka, který s ní bude chodit. Obešla 

všechny kluky, ale žádný ji nechtěl. Až zbyl jenom 

jeden. To byl ten, který s ní chtěl chodit. Holka se ho 

zeptala: „Chceš se mnou chodit?“ To se ví, že 

brouček souhlasil. A TAK KAŽDÝ DOSTAL,CO 

CHTĚL.                                             

 Tereza Chovancová, IV. tř. 

 

 BYSTŘICKÁ SUPERSTAR 

Letošní „superstar“ byla opravdu zajímavá. Konala se v sále U Pernických v červnu letošního roku. Jak 

přípravy, tak zkoušky byly opravdu těžké. Viděli jsme mnoho tanečních a pěveckých soutěží. Zpěváky 

doprovázeli učitelé: Petra Dostálová, Petr Richter, Milada Pomklová. Originální vystoupení předvedl 

Matyáš Halačka, upoutaly i výkony Terezy Majerové a Lukáše Adamce. Odpoledne se konalo 

vystoupení pro veřejnost a někteří žáci si svoje výkony zopakovali ještě na vystoupení při slavnostním 

ukončení školního roku. Vítězům gratulujeme a těšíme se na další Superstar.                             –aš-                                                                                                  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kroužek mladých včelařů 

 
Ve Valašské Bystřici existuje Kroužek mladých 

včelařů pod vedením pana Štůska. Učíme se zde, 

jak zacházet se včelami.  Máme zde 10 úlů, včelám 

se věnujeme v čase od 14 – 17 hodin. Přes léto 

kontrolujeme úly, vytáčíme med, sbíráme propolis 

atd.,  na podzim zahrnujeme včely, vyděláváme 

rámy z medníku a připravujeme na zimu. Přes 

zimu tavíme vosk a  stloukáme  nové rámky. 

Nejprve se musí stlouct do tvaru obdélníku, 

vyplést drátem a zatavit. Jednotlivé úly musí být 

pečlivě uteplené, aby včelstvo nevymrzlo. 

Zúčastňujeme se úspěšně  soutěží Zlatá včela a 

Setkání mladých včelařů.   

                          Ondřej Záhora, VII.tř.                                                                                                                                                

 

Co mi vyprávěla klika od dveří 
 

V jedné hezké škole byla klika od 7.třídy, která měla 

ráda kliku od 9. třídy, ale ty kliky byly od sebe vzdáleny 

přes celou chodbu. Každý den klika od 7.třídy říkala: 

 “Ach jo, kdybych se vyměnil s klikou od 8. třídy, která 

žije v blízkosti  kliky 9. třídy. Mohl bych té klice od 

 9. třídy říct, co k ní cítím! “ Každý den klika doufala, že 

si vymění  místo s klikou od 8. třídy. Jednoho dne se 

klika od 7. třídy pokazila  a nikdo ji nechtěl spravit. 

Měsíce ubíhaly a rozbitá klika přestávala doufat, že svou 

milovanou někdy uvidí. Pak se objevil školník a odnesl 

dveře s klikou do velké místnosti, kde ležely staré a 

rozbité kliky. Klika si myslela: „ Tak, a teď už nemám 

žádnou šanci, abych alespoň viděl kliku od 9.třídy. Tady 

určitě zůstanu už navždy a nikdo neocení to, že jsem to 

já, díky kterému se dostal každý do třídy.“  Myslela, že 

je vše ztraceno, ale poznala, že školník ji přinesl jen 

opravit a natřít. A co se nestalo! Dveře s klikou ze 7. 

třídy vyměnil s klikou z 9. třídy. A tak se klika od  

7. třídy vzala s klikou od 9. třídy. A jestli nezrezivěly, 

žijí tam dodnes.                    D. Valentík,, VIII.. třída 

 

                                                                                    

 

  Jak vznikly háčky nad „Č“ 
 

Tohle „Č“ mělo jednu dobrou 

výhodu: Mělo deštník v podobě 

háčku, který si samo vyrobilo. Pořád 

bylo veselé,i když pršelo, a ostatní 

písmenka ho měla ráda. Jednou se 

zapovídalo s déčkem. „D“ mu 

poradilo, že by mohlo vyrábět 

deštníčky i jiným, ale „Č“ bylo pyšné 

a řeklo: „ Ne, vím, že mi závidíte a 

chcete, abyste byly stejné fešandy 

jako já.“ „D“ se urazilo a začala 

hádka, jelikož „D“ závidělo, proto 

řeklo: „ Tak dobře, když nám 

deštníčky nechceš udělat, vezmeme 

 si ho od tebe sami.“ „D“ deštník 

roztrhalo na několik kousků a 

rozdělilo jiným písmenkům. A TAK 

VZNIKLY HÁČKY A Z „C“ SE 

STALO „Č“.        M. Hlaváč,VIII.: třída   
                                                                

 

 Bystřická laťka 
 Dne 1.června 2009 se v rámci Dětského dne uskutečnila Bystřická laťka – soutěž ve skoku  do výšky. Všichni účastníci měli určitě 

velkou trému jako já, ale přesto jsme se zúčastnili. Soutěžilo se v kategorii od 5. – 9. ročníku. Řada páťáků skončila na výšce 115 

cm, ale to není tak důležité, hlavně když se zúčastnili. Nejúspěšnějšími skokany se stali  žáci VIII.B – Radek Smékal, Lukáš Vrábel, 

dále  Libor Macháček, z děvčat Adéla Volková, Nikol Heryánová a Barbora Vráblová. Za účast v soutěži si každý účastník odnesl 

malou pozornost a také pocit, že dokázal svou účastí víc právě proto, že byl vybrán.                                                             –bv- 

 

           Dívka 2009 
 

V květnové čísle jsme vás již informovali o soutěži Dívka roku 2009 okres Vsetín, 

v níž získala titul Miss Sympatie Nikol Heryánová a obsadila 3. příčku. Postoupila 

do oblastního kola, které se konalo v červnu tohoto roku v Mikulově. Kolo 

Štěstěny ji vyneslo do národního kola Dívka roku České republiky, které se 

konalo v Jičíně. Po několikadenním maratónu příprav  vybojovala v celostátní 

soutěži velmi pěkné 8. místo. GRATULUJEME!!! Za všechny postupy a umístění 

děkujeme a přejeme hodně štěstí dívkám, které se rozhodnou a také se pokusí o 

štěstí v „Dívce“.                                                                                         -kf-, -sk- 

                                                                 

 Včelařská soutěž 
 

Včelařská soutěž se konala 23. a 24 května 

v Lidečku u Čertových skal, trvala dva dny. 

Disciplíny: včelařská praxe (poznávání matečníků 

 a medu), mikroskop (poznávání včelí nožky, 

tykadla, žihadla), botanika luční květiny, písemný 

test (teoretické znalosti), užití pomůcek  (dýmák, 

rozpěrák).  Naši obec reprezentovali M.Ondryáš,  

O. Záhora, I.Křenková ml., J.Machýček, M.Křenek. 

 Z  23 účastníků se naši žáci umístili takto: 

O. Záhora - 10. místo, I.Křenková - 12. místo,  

M. Ondryáš  - 16. místo, M. Křenek - 22.místo. 

Mladší žáky reprezentoval J.Machýček – 6.místo 

z 21 členů. Děkujeme panu Machýčkovi a 

vedoucímu našeho kroužku panu Štůskovi za 

přípravu a velkou trpělivost.                       –nf-,-mo- 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 
„ Ešče sa jedenkráť ohlédni po tem kraju, z muškátú 
včely tu do slunka vylétajú, od pola do pola práší sa 
z horní strany, v obilú leží chléb a žbánek malovaný…“                                                                                                                     

                                                                  

Ladislav Nezdařil 

 

Portáši, tzv. „sbor věrných Valachů“  byli ustaveni za 

vlády Ferdinanda III.  31. března 1638. Byly to 

polovojenské jednotky dobrovolníků z řad obyvatel 

vesnic na valašsko-slovenském pomezí, které se podílely 

na obraně hranic proti povstalcům,nájezdníkům, 

zbojníkům, pytlákům, Turkům, dokonce i proti moru a 

bojovaly také  v bitvách. Např. likvidace skupin banditů a 

pašeráků ze Slovenska. V roce 1644 se podíleli portáši na 

porážce valašských povstalců v bitvě u Vsetína. Roku 1663 

byl sbor povolán k obraně při vpádu tureckých a tatarských 

hord / padlo 200 portášů/. V roce 1680 bránily proti 

pronikání moru, tj. proti přílivu obyvatelstva z Uher. Roku 

1704-1708 bránili portáši řádění tzv. „kuruců“, kteří si 

počínali krutěji než Turci a Tataři. Od roku 1717 na návrh 

moravských stavů císař potvrdil Portášský sbor pevnou 

službou. Sbor se podílel na obraně při vpádu pruské armády 

v letech 1742 – 1744, v roce 1746 zasáhl sbor při povstání  

na Valašsko- Meziříčsku a Rožnovsku. V roce 1805 

doprovázeli portášské hlídky postupující ruskou armádu před 

bitvou s Napoleonem. Pro velitele sboru byla potvrzena 

hodnost lajtnant-poručík. Tento velitel měl  jednoho 

feldvebla-šikovatele, jednoho mladšího šikovatele, 5  

desátníků a 54 prostých portášů. Rozdělení platilo až do jeho 

rozpuštění v letech 1828 - 1830.V průběhu dalších let 

sloužili portáši při potírání pašeráctví, zbojnictví, 

loupežnictví. Asistovali při odvodech mladých mužů pro 

armádu. Byla to těžká služba, za jakéhokoli počasí. Přesto 

bylo povolání portáše velmi vyhledávané a výběr 

neobyčejně důsledný. Nedostatek financí vedl v roce 1829 

k jeho úplnému rozpuštění. Portáši a portášské řemeslo se  

udrželo v povědomí obyvatel Valašska v písních a 

pověstech. V naší obci máme unikátní historickou 

památku : hroby valašských portášů jako jediný doklad 

jejich existence. Přesto portášská tradice žije dál. Ale o tom 

v dalším čísle… 

 

 

Rozhovor s Terezou Křenkovou 

 

1.  Jak dlouho tančíš? 

    14 let. 

2.  Kdo tě k tanci přivedl? 

    Viděla jsem vystoupení, to se mi líbilo, a tak  

   jsem se přihlásila. 

3  Jak jsi přišla k tomu, abys trénovala soubor  

    Troják? 

   Poprosila mě Petra Dostálová a vzala jsem to,   

   protože jsem chtěla, aby i ti nejmladší z nás  

   dělali nějakou zájmovou činnost. 

4. Co si myslíš o „malém Valachu“, tedy o mladším  

    souboru? 

   Děti talent mají, ale málo ho rozvíjejí pro    
   občasnou nepozornost. 
5. Chceš tančit i nadále ? 

   Ano, pokud mě nohy ponesou. 
 



                      
 

Prodám mláďata laboratorních myšek- -

samečci i samičky. Cena 10 Kč za myš. 

Značka: Šťastný život až do smrti.                                                                                                                   
                    N.Juřicová, S.Křenková, VIII.tř. 

 

       
 

 

Daruji koťátka, tři kočičky. Černá, 

černobílá a bílo-mourovatá, narozené 

20. srpna. K odběru ihned.  

Tel.: 721 833 269, 607 533 707 
 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

                 

                                      

 

 

 

Trocha filozofie nikoho nezabije 

 
Víme opravdu všechno?  Ne. Nejsme 

vševědci 

K čemu je dobrá noc?  Nabereme novou 

energii a pak všechno víme. 

Jsou šneci smutní? Ano. 

Co jim přejí děti? Tři přání : 

1 Aby je nikdo nezašlápl. 

2.Aby se pořádně najedli. 

3.Aby neztratili domeček. 

Co je láska?  
Když se dva spřátelí a pak se zamilují. 

Proč je tolik různých zvířat a rostlin?  
Abychom si je mohli koupit do své zahrádky.                                                               

Některá zvířata onemocní nebo je jiná sežerou. 

Kdo určí, kdy žijeme?  Ježíš. Doktor. 

Zanechá každý stopy?  Jak je to se ztrátou 

vlastního stínu?  
Každý zanechá stopy, jen pták ne, protože letí. 

Stín se ztratí, když nesvítí sluníčko. 

Na sluníčku stín je, doma není. 

Proč je po každé zimě jaro?  
Protože nemůže být pořád zima, bylo by méně 

ptáčků. 

Existuje každý jen jednou?  Ano. 

Proč nežijeme věčně?  
Protože bychom se tady nevešli. 

                                              

Z prací žáků  bývalé druhé třídy připravila 

paní učitelka Děcká a redakce. 

 

POD LAVICÍ, časopis žáků ZŠ Valašská Bystřice, ročník 1.číslo 4. Žákovská redakce:  J. Hatlapatková ( jh ), A. Králová ( ak), 

Š. Burianová (šb ), S. Křenková ( sk ), N. Juřicová ( nj ), B. Vráblová ( bv ), N. Polášková ( np ), K. Fojtíková ( kf ),  M. Ondryáš 

( mo ), N. Fišar ( nf ), J. Stodůlka ( js ) , A. Škrobáková ( aš ), K. Václavíková.  

Šéfredaktorka a jazyková korektura Mgr. Miluše Stuchlíková, technická redaktorka H.Korduliaková. Adresa redakce: učebna  

SIC – ZŠ. 

 

 

 
Jako každý rok, tak i letos vás Knihovna Valašská Bystřice zve na Průvod broučků. Sraz broučků je u knihovny 16.10. 

2009 v 6 hodin. Před výpravou na vlek bude u knihovny menší divadelní představení z Rožnova p. R. a po představení  

vyhlášena soutěž pořádaná knihovnou. Po vyhlášení výherců se vypravíme na vlek, kde bude ve 20 – 21 hodin ohňo- 

stroj. S sebou si vezměte hlavně: lucerničku a masku broučka, protože jako každý rok bude vyhlášen nejhezčí brouček. 

Všichni se na tuto událost těší, včetně naší Bystřické knihovnice paní Vráblové. 

 

Rčení-září 

Tento školní rok přidáme do našeho časopisu novou rubriku zabývající se 

rčeními. Ta představují lidskou moudrost a zkušenost, která se během 

historie lidstva stala trvale platnou. 

Často jednou větou vysvětlí situaci namísto dlouhého popisu. Zkuste 

přemýšlet, co vás napadne. Uslyšíte-li rčení „Achillova pata“ nebo „Kostky 

jsou vrženy“. „Kostky jsou vrženy“ - toto úsloví se užívá při důležitém 

rozhodnutí, které nemá jistý konec a z něhož už nelze couvnout. 

 

                   
 

Pelech pytláka piloval pilkou Petr,  protože probodal permanentku  

Petrovi.  

Sysel slintá seno, seje sekerou, seká sendvič se sýrem, slaninou, salámem. 

Pes píská,  Pepa  piká,  pikantní plátek pytláckého pytle. 

Rybka rýpala ropu, renovovala rally rozpadlou rýnou .  

Strýc snědl syrovou slaninu  se slizkým sýrem . 

 


